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صفحه 3

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان لرس��تان در اجرای صدور ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منایع طبیعی و ذخایر جنگلی کش��ور)71/7/12( و تبصره یک ماده3 آیین نامه اجرائی مصوب 
)71/12/16( هیات وزیران و بر اساس تفویض اختیار شماره704/100/90 مورخه72/4/27 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشورمحدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر:

باستثنای مستثنیات قانونی تبصره3)هرپالک( موضوع ماده2قانون ملی شدن جنگل ها که بوسیله جنگلداران و کارشناسان ذیصالح این اداره کل بازدید و مشخصات هر رقبه در متن این آگهی قید و سوابق مربوطه در ادارات منابع 
طبیعی شهرستان های ذیربط و اداره کل موجود است جز منابع ملی شده موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه 
معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا همراه با مدارک و مستندات قانونی به شعبه هشتم دادگاه عمومی خرم آباد و یا سایر مراجع ذیربط ارسال دارند تا 

مورد رسیدگی قرا گیرد بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده حسب اعالم اداره کل منابع طبیعی نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد.

شیرزاد نجفی
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان

مساحت به هکتار

مغرب جنوب مشرق شمال

مشخصات ثبتی پالک

نام پالک ردیف
مساحت کل منابع محلی مستثنیات شهرستان بخش اصلی فرعی

2300/4 2300/4 - محدود است به اراضی 
پالک چال پیل

محدود است به اراضی 
کرناس

محدود است به اراضی 
پالک128دوآب دهگه

محدود است به اراضی پالک 119 
بخش9بنام صالح حمید

خرم آباد 9 فاقد شماره پالک کول بره 1

5972 5972 - محدود است به اراضی 
پالک سیرم قالوند و کوس 

کاوه

مرز سیاسی استان 
خوزستان

محدود است به اراضی کرناس محدود است به اراضی 
فاقدپالک بنام کلیشم

خرم آباد 9 فاقد شماره پالک جفت آباد 2

8476 8476 - محدود است به اراضی 
پالک سیرم

محدود است به اراضی 
فاقدپالک بنام جفت آب

محدود است به اراضی فاقدپالک 
بنام چال پیل

محدود است به اراضی 
پالک44بخش8 بنام دره سید  

خرم آباد 9 فاقد شماره پالک کلیشم 3

1520 1520 - محدود است به اراضی فاقد 
پالک بخش9 بنام کلیشم

محدود است به اراضی 
فاقد پالک بخش بنام 

کلیشم و کرناس

محدود است به اراضی فاقدپالک 
بخش9بنام کول بره

محدود است به اراضی 
پالک41بخش9بنام للری

خرم آباد 9 فاقد شماره پالک چال پیل 4

3281 3281 - محدود است به اراضی 
پالک2 فرعی از 72چشمه 

تالس و پالک 125

محدود است به 
اراضی پالک چشمه 

تالس

محدود است به اراضی تخت مختار 
آستان خاک

محدود است به اراضی 
پالک81بخش9 بنام ترس

خرم آباد 9 فاقد شماره پالک آب باریک 5

86 9/1 76/9 محدود است به اراضی 
پالک 43 بخش 4 بنام 
هوالندشت )آسیاب کله(

محدود است به اراضی 
پالک3 اصلی بخش6 
خرم آباد بنام حسن آبا

محدود است به اراضی پالک2 
اصلی بنام باقرآباد

محدود است به اراضی پالک1اصلی 
بخش6 خرم آباد بنام ده سفید)جاده قدیم 

طرقی(

خرم آباد 6 1 19 عزیزآباد 6

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
تاریخ:1399/4/3

شماره: 1399/26/2298/ص

 مدیر کل منابع طبیعی لرستان در دیدار با مسوولین قضایی عنوان کرد: 

صیانت از اراضی ملی با عزم همگانی
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان:

خرید تضمینی گندم از مرز ۷۰ هزار تن گذشت
 هشدار مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان 

افزایش مصرف برق  منجر 
به خاموشی می شود

صفحه 2

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان:

طرح گـاز سـوز کـردن 
خودروهای عمومی کلید خورد

دکترنظیفی در نشست خبری:

پزشکی قانونی زبان گویای اشخاص 
آسیب دیده و بی دفاع  است

مدیر کل منابع طبیعی استان خبرداد:

اجرای عملیات آبخیزداری 
در حوزه آبخیز سرَمرغ



گفتگو با فريدون رستمي كه 30 
2
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مصرف برق در استان لرستان به مرز هشدار رسید 
و اگ��ر روند افزایش مصرف ادامه داش��ته باش��د، 

خاموشی هایی اعمال می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان  گفت: با توجه 
به شرایطی که هم اکنون از نظر جغرافیایی وجود 
دارد، شاهد افزایش روز به روز دمای هوا هستیم که 
این روند باعث شده، مصرف برق در لرستان مانند 

برخی از استان های دیگر افزایش یابد.
فریدون خودنیا با اشاره به مصرف برق استان که به 
مرز هشدار رسیده است اظهار کرد: در حال حاضر 
پیک بار مصرف برق در اس��تان ۶۰۰ مگاوات است 
اما اگر روند افزایش دما و مصرف همین طور ادامه 

داشته باشد ناچار به اعمال خاموشی هستیم.
وی گف��ت: اوج مصرف برق از  س��اعت ۱۱ صبح 
تا ۵ عصر اس��ت که باید هم اس��تانی ها استفاده از 
وسایل برقی پرمصرف مانند لباسشویی، جاروبرقی، 
ظرفش��ویی و اطو در س��اعات ذکر شده خودداری 

جهاناتاقشیشهایراهمهمیبینند

نقدعملکردکشورهابااستفادهازتکنولوژی

 هشدار مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان 

افزایش مصرف برق  منجر به خاموشی می شود

نمایند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان گفت: 
اگر روند مصرف برق اینگونه روند افزایش��ی داشته 
باشد قطعا وارد مرحله قرمز می شویم و مجبور به 
اعمال خاموشی هستیم البته از ابتدای سال تاکنون 
هیچگونه خاموشی نداشتیم ولی اگر مصرف اینگونه 

باشد قطعا خاموشی خواهیم داشت.
خودنی��ا افزود: با ه��ر یک درجه ای ک��ه هوا گرم 

می ش��ود، مصرف برق چهار درصد افزایش می یابد 
و این موجب نگرانی می شود لذا هم استانی ها باید 
همکاری الزم را برای صرفه جویی در مصرف برق و 

جلوگیری از خاموشی ها به عمل آورند.
وی به اولویت بندی در صورت اعمال خاموش��ی ها 
اش��اره کرد و گفت: اگر به مرحله قرمز برای اعمال 
خاموشی ها برسیم، برنامه ریزی و اولویت بندی هایی 

صورت گرفته است.

مدیرعامل ش��رکت توزیع برق لرستان خاطرنشان 
ک��رد: تنظیم کولرهای گازی بین ۲۴ تا ۲۶ درجه، 
خاموش کردن المپ های اضافه، سرویس کولرهای 
آبی با داشتن س��ایه بان، استفاده نکردن از وسایل 
برقی پر مصرف ازجمله توصیه هایی هس��تند که 
می توانند در صرفه جویی برق نقش مهمی داشته 

باشند.
خودنی��ا تصریح ک��رد: وس��ایل برق��ی در حالت 
اس��تندبای ۱۱ درص��د برق مص��رف می کنند لذا 
ضرورت دارد دوشاخه این وسایل از پریز خارج شود 

و کامال خاموش شوند.
وی با بیان اینکه ش��هروندان از هر گونه دستکاری 
در کنتوره��ا خودداری کنند افزود: در صورت بروز 
مشکل با تلفن ۱۲۱ تماس بگیرند و از آنجا که همه 
پرسنل در حالت آماده باش هستند در صورت بروز 
هرگونه مش��کلی مامورین شرکت درصدد رفع آن 

اقدام خواهند کرد.

امروزه با پیش��رفت علم، توسعه ارتباطات جهانی، 
تاسیس انواع و اقسام سازمان های ملی، بین المللی 
و خصوصی، بهره برداری از دانش IT و غیره امکانات 
گسترده ای برای اندازه گیری کمی و کیفی عملکرد 

دولت ها ) حاکمیت ها ( فراهم آمده است.
امروزه هر فرد عادی قادر است به آسانی به عملکرد 
کشورها در حوزه های اقتصادی، بهداشتی، درمانی، 
آموزش��ی، علمی، اجتماعی، امنیت، فساد، کیفیت 
حکمران��ي، محیط زیس��ت و غیره حت��ی با اعداد 
اعش��اری دسترسي داشته باشد و با استفاده از آنها 

عملکرد کشورها را با هم مقایسه کند.
مثالً هر کسی قادر است به آساني از وضعیت ایران 

در ش��اخص هاي اقتصادی مثل درآمد سرانه، خط 
فقر، تورم، بیکاری، درجه فس��اد و غیره آگاه شود و 
رتبه کشورمان در هر شاخص را با دیگر کشورهاي 

دنیا با رقم اعشاری مقایسه کند.
 چ��را با وجود این مناب��ع و روش هاي کارآمد برای 
ارزیاب��ی عملکرد و ب��ه تبع اصالح و ارتق��اء آن نه 
تنها از آنها اس��تفاده نمی کنیم بلکه عامدانه آنها را 
نادی��ده می گیریم و با گریزان ش��دن از عدد و رقم 
هم��واره تالش می کنیم برنامه ها و عملکرد خود را 

با توصیفات کیفی غیر قابل اندازه گیری بیان کنیم.
 مث��الً ترجیع بند کالم بس��یاری از مس��ووالن ما 
برای حل مشکالت اقتصادی » مدیریت جهادی« 

است، مدیریت جهادي را هنوز هیچ فرد و سازماني 
تعریف و عدد پذیر نکرده، هدف و روشي که امکان 
اندازه گیري آن وجود نداش��ته باشد، به تبع ارزیابي 
آن هم ممکن نیس��ت، بنابرای��ن در پایان هر دوره 
ارزیابي، یک گروه مدعي می شوند مدیریت جهادي 
کامالً عملي شده، در مقابل گروهي دیگر مي توانند 
ادعا کنند عملی نشده، در چنین وضعیتی با هیچ 
معیاري نمي توان در مورد درستی و یا نادرستي نظر 

دو گروه با دیدگاه های کامالً متضاد قضاوت کرد.
اگر به جاي آن، راه حل مش��کالت اقتصادي کشور 
را بهبود فضاي کس��ب و کار تعیین کنیم، در این 
صورت ش��اخصی تعریف ش��ده، قابل فهم، عملي، 

استاندارد، عدد پذیر و بین المللي انتخاب کرده ایم. 
در صورت تعهد عملي و صادقانه به حل مشکالت 
اقتص��ادي و بکارگیري درس��ت این ش��اخص، در 
پایان هر س��ال مي توانیم عملکرد خ��ود را با چند 
عدد اعش��اري ارزیابی کنیم. در صورت شکس��ت، 
اطالعات الزم برای تجزیه تحلیل علل شکس��ت و 
انجام اصالحات الزم به خوبی فراهم مي ش��ود و در 
صورت موفقیت برای برداشتن گام های بزرگ تر خیز 

برداشته خواهد شد.
عل��ت بی توجه��ی و گریزان بودن مس��ووالن ما از 
شاخص های قابل اندازه گیری عملکرد، از سه حالت 
خارج نیست، یا از ابتدائی ترین اصول حکمرانی خوب 

بی خبریم یا از بکارگیری این شاخص ها ناتوانیم یا 
اعداد و ارقام نامطلوب عملکرد ما در قیاس با دیگر 

کشورها باعث ناراحتی و شرمندگی ما می شود. 
مطمئناً دنیا، عملکرد حمکرانی ما را با شاخص هاي 
قابل اندازه گیري، اس��تاندارد و جهان��ی، ارزیابی و 
براس��اس نتایج آنها با ما تعامل خواه��د کرد نه با 
س��خنرانی های حماسی  سرش��ار از موفقیت های 
موهوم، مردم هم با همه وجود از احساس کامیابی 
یا عدم کامیابی در زندگی روزمره خود عملکردها را 

قضاوت خواهند کرد.
گریزان ب��ودن از تعیین ش��اخص های قابل اندازه 
گیری به هر دلیلی که باش��د دقیقاً مثل این است 

که تیری را پرتاب 
می کنیم به هر کجا 
که اصابت کرد دور 
دایره ای رس��م  آن 
می کنی��م و مدعی 
می ش��ویم ه��دف 

همین نقطه بود!! 
ی��ا مثل مس��ابقه 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرس��تان از خرید 
تضمینی بیش از ۷۰ هزار تن گندم مازاد کشاورزان 

استان خبر داد.
حجت اهلل بیرانوند با اعالم این خبر گفت: برداشت 
گندم در سطح استان  تا اواسط مهرماه ادامه دارد و 
کار خرید تضمینی گندم  کشاورزان هم  تا همین 

مدت ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: کیفیت گندم تولید سال جاری 
استان از وضعیت مطلوبی برخوردار است و امسال 
نیز عالوه بر تامین نیاز استان بخشی از نیاز کشور 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان:

خریدتضمینیگندمازمرز۷۰هزارتنگذشت

نیز از محل مازاد تولید اس��تان تامین خواهد 
شد.

بیرانوند ب��ا بیان اینکه کش��اورزان هیچ گونه 
مشکلی در جهت تحویل گندم تولیدی خود 
به مراکز دولتی و مباشرین ندارند، اضافه کرد: 
کلی��ه مراکز خرید تضمینی مل��زم به رعایت 
الزامات بهداش��تی و پروتکل های ابالغی بوده 
و به این منظور ملزومات بهداشتی مورد نیاز 
تهیه و در اختیار مراکز قرار گرفته شده است.

ورزشی اس��ت که هیچ شاخصی برای برد و باخت 
وجود نداشته باشد.

غالمرضامصدق
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دکترنظیفی در نشست خبری:

پزشکی قانونی زبان گویای اشخاص آسیب دیده و بی دفاع  است

»مهارت« کلید ایجاد اشتغال  
تحلیلی بر نقش فنی وحرفه ای در اشتغال پایدار

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان:

طرح گـاز سـوز کـردن 
خودروهای عمومی کلید خورد

* یاسرنظری چگنی
بدون شک امروزه برای تسریع در اشتغال تحصیالت 
دانش��گاهی کافی نمی باش��د و »مهارت« کلید ایجاد 
اش��تغال در دنیای مدرن اس��ت، رش��د اقتصادی با 
میزان اش��تغال زایی یک اس��تان را در چرخه فعالیت 
فنی وحرف��ه ای آن دیار باید یافت ه��رگاه چرخ فنی 
حرف��ه ای به حرکت درآم��د جوانان جوی��ای کار به 
خوبی می توانند از بازار کار درآمد کسب کنند، استان 
لرس��تان استان اول مهاجرت فرصتی است در چنین 
شرایطی یکی از عوامل مهم بهبود اقتصادی استان و 
جلوگیری از کوچ دسته جمعی جوانان، توانمندسازی، 
ارتقا سطح مهارت، و تربیت نیروی انسانی برای ورود 
به بازارکار و کسب درآمد، آموزشگاه های فنی حرفه ای 

مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان لرستان در نشست 
خبری که به مناسبت گرامی داشت هفته قوه قضاییه 
برگزار شد با گرامی داشت یاد و خاطره شهید بهشتی 
گفت: تا چند سال قبل پزشکی قانونی در شهرستان ها 
به یک اتاق در داخل دادگس��تری ها خالصه می ش��د 
ول��ی در ح��ال حاضر به جز الش��تر و پل دختر همه 
شهرس��تان های لرس��تان دارای س��اختمان مستقل 

پزشکی قانونی هستند.
دکت��ر نظیف��ی اف��زود: س��ازمان پزش��کی قانون��ی 
تخصصی ترین دس��تگاه، قوه قضاییه  اس��ت که یک 
سوم پرونده های دستگاه قضایی به این سازمان ختم 

می شود.
 وی اظهار کرد: دو سوم نیروی انسانی سازمان پزشکی 
قانونی دارای مدرک دانشگاهی هستند و بیش از ۷۰ 

درصد آنها مدرک دکترا و باالتر دارند.
 وی با بیان اینکه س��االنه به طور متوس��ط ۵۰ هزار 
پرون��ده در پزش��کی قانون��ی بررس��ی و اظهارنظ��ر 
می ش��ود افزود: در س��ال ۹۸ بالغ ب��ر ۴۶هزار و ۱۱۴ 
پرونده به پزش��کی قانونی ارج��اع  که به چهار حوزه 
تخصصی معاینات سرپایی، معاینه اجساد، آزمایشگاه 

و کمیسیون ها ارجاع، اظهارنظر و بررسی شده است.

طرح  اج��رای  ب��ا 
رای��گان  تبدی��ل 

خودروهای 
عموم��ی ب��اری و 
مسافری به دوگانه 
س��وز به ص��ورت 
ط��رح  رس��می 
گازس��وز  رای��گان 
خودروهای  کردن 
عمومی در کش��ور 
کلید خورده است.

به گ��زارش روابط 
عموم��ی ش��رکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان، 
پیمان بهرامی در این خصوص گفت: با توجه به 
اجرایی شدن مصوبات شورای اقتصاد مبنی بر 
حمایت از تولید کارخانه ای و تبدیل خودروهای 
باری و مسافری عمومی به دوگانه سوز، شرکت 
ملی پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران اقدام به 
انعقاد قرارداد با پیمانکاران مجری طرح نموده 

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان گفت:  ۹۲ درصد کل 
پرونده های وارده به پزش��کی قانونی به واحد معاینات 
س��رپایی، ۳/۵به واحد معاینات اجساد، ۳/۳ درصد به 
آزمایش��گاه و ۱/۲درصد به کمیس��یون ها ارجاع شده 

است.
نظیفی اف��زود: بیش از ۴۰ نوع خدم��ت در معاینات 

سرپایی انجام می شود.
 وی یادآورشد: وظیفه پزش��کی قانونی در درجه اول 
تعیین علت فوت جسدی که به علت نامشخصی وارد 

پزشکی قانونی شده  است.
مدیرکل پزش��کی قانونی تصریح کرد: افتخار پزشکی 

قانونی این اس��ت که زبان گویای مظلومینی است که 
زبانی برای گفتن و دفاع از خود ندارند.

 نظیفی به مقایسه پرونده ها به پزشکی قانونی استان 
در س��ال های۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ اش��اره کرد و گفت: در 
س��ال ۱۳۹۸ تعداد ۴۶ هزار و ۱۱۴ پرونده به پزشکی 
قانونی ارجاع ش��د که در مقایس��ه با تعداد ۴۸ هزار و 
۶۱۴ پرونده سال ۱۳۹۷  به میزان ۵.۱ درصد کاهش 

داشته است.
وی  تعداد کل معاینات سرپایی در سال ۹۸ را ۴۲ هزار 
و ۴۴۲ پرونده اعالم کرد که نسبت به سال ۹۷ حدود 

۳/۷ درصد کاهش داشته است.

س: مصطفی باقری
عک

 ایش��ان گفت: تعداد پرونده ها در پزش��کی قانونی  به 
ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت عدد یک می باشد که 

به آن نرخ گفته می شود.
مدیرکل پزش��کی قانونی با اش��اره به اینکه در حوزه 
معاینات سرپایی نرخ  استان لرستان در کشور استان 
س��یزدهم اس��ت گفت:  تعداد کل  معاینات اجس��اد 
ارجاعی به پزشکی قانونی در سال ۹۸ تعداد یک هزار 
و ۶۵۰ جسد بوده که در مقایسه با سال ۹۷ که تعداد 

یک هزار و ۴۴۶ بوده ۱۴ درصد افزایش داشته ایم.
نظیفی تعداد متوفیان رانندگی در سال ۹۸ را ۵۲۳ نفر 
و سال ۹۷ را تعداد ۴۷۳ نفر اعالم کرد که ۱۴ درصد 

افزایش داشته است.
وی تعداد مصدومین رانندگی س��ال۹۸ را ۱۰ هزار و 
۴۹۴ نفر اعالم  کرد که در مقایس��ه با سال قبل از آن 

۶ درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزش��کی قانونی گفت: سالن تشریح پزشکی 
قانون��ی اس��تان در خرم آب��اد یک��ی از مجهزترین و 

استانداردترین سالن های تشریح کشور است.
نظیفی گفت: در دو، سه سال اخیر، در سازمان پزشکی 
قانونی حوزه بافت و عضو تش��کیل ش��ده تا به کلیه 

دانشگاه ها که نیاز به بافت و عضو دارند کمک کند.

و وارد فاز اجرایی شده است.
مدیر ش��رکت مل�����ی پخ����ش فرآورده های نفتی 
منطقه لرستان با اش��اره به اجرای فرآیند تبدیل این 
خودروه��ا گفت: مالکی����ن خ��ودروهای عموم��ی 
ب��اری و مس��اف��ری می توانن��د ب����ا مراجع��ه به 
سایت GCR.niopdc.ir نسبت به ثبت نام جهت 

نوبت دهی اقدام نمایند.

هستند.
 این آموزشگاه ها با ارائه آموزش های علمی و کاربردی 
افراد جویای کار را متخصص کرده و آنها را برای ورود 
به بازارکار و کسب درآمد از مهارت های آموخته شده 

آماده می کنند.
نت���ای��ج بررسی ها نش��ان می دهد ک���ه راه برون 
رفت از معض��ل بیک��اری، آم���وزش و یادگی���ری 
رشته های فنی حرفه ای اس��ت.متاسفانه چندین سال 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای در استان لرستان تعطیل 
ی��ا تعدیل بودن��د و در نتیجه اثرگ��ذاری آن در طول 
چندسال اخیر همچون مهاجرت، بیکاری و محرومیت 
بر پیکره اس��تان س��ایه انداخت چراکه بهره مندی از 
تغییرات روز جهت رفاه اجتماعی جامعه جز با آموزش 

میسر نخواهد شد.
 به یاد دارم در س��ال ۹۴،۹۵ بانک های کارآفرین در 
سطح استان  شروع به پرداخت تسهیالت اشتغالزایی 
کردند و ش��رط پرداخت این تس��هیالت به متقاضی؛  
م��درک مرتبط با یک رش��ته در جهت اش��تغالزایی 
بود ک��ه متاس��فان��ه به دلی����ل تعطیلی و تعدیلی 
فنی و حرفه ای در لرس��تان این اعتبار با سود کم بهره 
نتوانس��ت هیچ کمکی به اش��تغالزایی استان کند و 
متاسفانه گاها ما شاهد بودیم که بخشی از متقاضیان 
گیرنده وام کارمندان شاغل در دولت بودند و اصناف با 
تشکیل پرونده های صوری نقش فنی و حرفه ای را بازی 
کردند در حالی که در راستای بهره گیری از ظرفیت ها 
بانکی می بایس��ت به اس��تناد طرح  های توس��عه ای و 

آمایش��ی استان اقداماتی از قبیل آموزش، نیازسنجی 
مشاغل از پیش تدوین شود، متاسفانه در این سال ها 
خالء بزرگ ش��ورای مهارت در اس��تان باعث شد که 
توس��عه اس��تان متناس��ب با ظرفیت های منطقه ای 
آموزش ه��ای مهارتی در دس��تور کار ق��رار نگیرد تا 
تس��هیالت بر اساس اسناد باالدس��تی و طرح های از 
پی��ش آموزش داده پرداخت ش��وند. عدم  بکارگیری 
تهیه س��ند مهارت استان باعث ش��د برای بار دوم در 
نیمه دوم س��ال ۱۳۹۶  اعتبارات عظیم اش��تغالزایی 
روس��تایی، حاشیه شهرها و ش��هرهای کم جمعیت 

معطوف به اقتصاد تک محصولی »پرواربندی«شود.
 این در حالی بود که در استان های مجاور با عنایت به 
تشکیل شورای مهارت توانستند بر اساس سیاست های 

آموزشی مبتنی بر سند توسعه و اشتغال استان، افزایش 
تنوع طرح های اش��تغالزایی متناس��ب ب��ا آموزش ها 
و ظرفیت ه��ا را بکار بگیرن��د و در حوزه های مختلف 
کارآفرینی انجام دادند، مخلص کالم  تا اینکه در پایان 
س��ال ۱۳۹۷ با انتصاب و انتخ��اب مدیر بومی فنی و 
حرفه ای آقای آذرخش، آم��وزش و یادگیری به نیت 
افزایش توس��عه فرصت های آموزشی به آموزش های 
فنی و حرفه ای برگشت. خارج از هرگونه تعصب جناحی 
در طول یکس��ال اخیر باتوجه ب��ه وضعیت اقتصادی 
کش��ور و محدودیت های اعتباری و محدودیت جذب 
مربی��ان، کیفیت م��ورد نیاز آموزش ه��ای مهارتی بر 
اساس ظرفیت های منطقه ای استفاده می شود و ما بعد 
از چندین سال شاهد به صدا درآمدن سوت آموزش و 

یادگیری در راس��تای انطباق هرچه بیشتر با نیازهای 
منطقه ای هستیم و اینکه مدیریت جدید هوشمندانه 
توانستند با تشکیل شورای مهارت در مسیر نیازهای 
آموزشی استان پیش بروند که ای کاش این راه چند 

سال پیش در مدیریت قبلی پیش می رفت.
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رهنمود
مقام معظم رهبری :

هرملتی که بخواهد خود رانجات دهد و حقیقتا برسرنوشت 
خویش حاکم شود ، راه دیگری جز حرکت به سمت پاکی 

و صالح درپیش روی خود ندارد.

 مدیر کل منابع طبیعی لرستان در دیدار با مسوولین قضایی عنوان کرد: 

صیانت از اراضی ملی با عزم همگانی
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان 
در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع 
طبیعی که به ریاس��ت محم��د رزم رییس کل 
دادگستری لرس��تان و با حضور دادستان مرکز 
استان، قضات، مدیران کل و روسای دستگاه های 
دادگستری استان برگزار گردید گفت: حفاظت 
و صیانت از اراضی ملی و  منابع طبیعی مستلزم 

یک عزم همگانی است.
ش��یرزاد نجفی ب��ه بارندگی های مطلوب س��ال 
گذش��ته و اوایل سال جاری اش��اره کرد و افزود: 
حاصل این بارندگی ها، رش��د چشمگیر علوفه و 
مراتعی اس��ت که هم اکنون مستعد آتش سوزی 
هس��تند و اگر همه با هم منجمله افرادی که با 
طبیعت در ارتباطند جوان��ب احتیاط را رعایت 
نکنیم ممکن اس��ت شاهد آتش سوزی و بحرانی 

عظیم باشیم.
وی به علل آتش سوزی ها از قبیل تبدیل اراضی 
جنگلی به زراعی، اختالف��ات قومی و قبیله ای، 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان از 
اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سرمرغ با 

مساحت چهار هزار و ۳۰۰ هکتار خبر داد.
ش��یرزادنجفی با اش��اره به اینکه این حوزه یکی از 
سرش��اخه های اصلی خرم رود خرم آباد اس��ت که 
بخش زی��ادی از روان آب این ش��هر در این محل 
سرچشمه می گیرد خاطر نشان کرد: هدف از اجرای 
این پروژه، کنترل س��یالب وارده به شهر خرم آباد، 
حفظ و نگهداری ابنیه ها، پل ها، اراضی کش��اورزی 

و ...است.
وی مبلغ هزینه شده برای این پروژه را ۹ میلیارد و 

مدیر کل منابع طبیعی استان خبرداد:

اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سرَمرغ

شیرزاد نجفی خبر داد:

اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز ریمله

۱۰۰میلیون تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملی سال ۹۹_۹۸ عنوان کرد و افزود: این عملیات 
شامل مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیکی می باشد 
ک��ه ضمن حفظ آب و خاک به تغذیه س��فره های 

زیرزمینی نیز کمک می کند.
نجفی کنترل س��یالب ای��ن پ��روژه را ۸۴۰ هزار 
مترمکعب و کنترل رسوب و فرسایش را ۷۶۵ هزار 
مترمکعب دانست و اظهار داشت: اجرای این پروژه 
جدای از کنترل س��یالب وارده به ش��هر خرم آباد، 
نقش مهمی در توس��عه باغات در اراضی شیب دار 

را نیز دارد.

آتش زدن پس َچرا مزارع، سهل انگاری چوپانان، 
گردش��گران، رهگذران و... اش��اره ک��رد و اظهار 
داش��ت: در بحث پیش��گیری از حریق اقداماتی 
همچون تهیه و تدوین طرح پیشگیری از حریق، 
شناس��ایی نقاط بحرانی، احداث آتش بُر، انعقاد 
تفاهم نامه با سپاه ناحیه لرستان، بکارگیری یک 
فروند هواپیمای سبک به منظور پایش جنگل ها 
و مراتع، هماهنگی جهت تش��کیل کشیک های 

ش��بانه روزی، انعقاد تفاهم نامه با امور عش��ایر 
استان به منظور بکارگیری عشایری که با مراتع 
در ارتباط هستند، استفاده از دهیاران، هماهنگی 
با صدا و س��یما جهت پخش تیزرهای تبلیغاتی، 
هماهنگی با سازمان جنگل ها و مراتع در خصوص 
تامین استقرار یک فروند بالگرد، تشکیل جلسه 
ستاد پیشگیری از حریق و تشکیل جلسه ستاد 
پیش��گیری از حریق در شهرس��تان ها توس��ط 

فرمانداران صورت گرفته است.
نجف��ی در ادامه قطع اش��جار جنگلی، تهیه 
ذغ��ال، َک��ت زدن درخت��ان بنه ب��ه منظور 
استحصال ش��یره سقز، برداش��ت غیر مجاز 
گیاهان دارویی، دام غیر مجاز، س��یل، زمین 
لغزش، تخریب اراضی ملی توسط خطوط لوله 
و نفت، عدم تمکین ادارات راه و شهرس��ازی 
و امور آب مبنی بر پرداخت خس��ارت وارده 
ب��ه اراض��ی ملی در راس��تای بند م��اده ۱۲ 
قانون افزایش بهره وری، کاداس��تر، ساخت و 
س��از غیرمجاز، اطاله دادرسی در پرونده های 
تخریب و تص��رف و... را از چالش های منابع 
طبیع��ی عنوان کرد و تصری��ح نمود: از همه 
ش��ما مدیران اس��تان و همه م��ردم فهیم و 
طبیعت دوس��ت لرستان تقاضا دارم تا با یک 
عزم همگانی مانع از آتش س��وزی جنگل ها و 
مراتع ش��ویم زیرا اگر جنگل و مرتعی نباشد 

حیات ما انسان ها نیز به مخاطره می افتد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
لرستان از اجرای عملیات آبخیزداری در 
حوزه آبخیز »ریمله« با مس��احت  هشت 

هزار و ۳۰۰ هکتار خبر داد.
شیرزاد نجفی با اشاره به اینکه این حوزه 
یک��ی از سرش��اخه های اصلی خ��رم رود 
خرم آباد است که بخش زیادی از سیالب 
این شهر در این محل سرچشمه می گیرد 
خاطرنش��ان کرد: دبی حداکثر لحظه ایی 
خروجی این حوزه در زمان سیالب حدودا 
۵۶ مترمکعب در ثانیه بوده که در مسیر 
خود پل ها، تاسیس��ات، اراضی کشاورزی، 

اراضی ملی و... را تحت تاثیر قرار می داد.
وی اف��زود: ب��ه منظور کنترل س��یالب 
شهرخرم آباد و جلوگیری از تخریب اراضی 
ملی، اراضی کشاورزی، ابنیه ها و ...، اجرای 
عملی��ات آبخی��زداری در این ح��وزه در 

دستور کار منابع طبیعی استان قرار گرفت 
به طوری ک��ه در س��نوات ۹۹_۹۸ مجموعا 
تاکن��ون اعتباری بالغ بر هف��ت میلیارد و 
۸۶۰ میلیون تومان از محل صندوق توسعه 
ملی برای اج��رای این پروژه در نظر گرفته 

شده است.
نجفی در ادامه اظهار داش��ت: این پروژه با 
۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی با عملیات های 
مختلفی همچون اح��داث بندهای خاکی، 
بندهای سنگی مالتی، رسوب گیرگابیونی، 
عملیات بیولوژیکی و بیومکانیکی در حال 

اجراست.
گفتنی اس��ت که بر اس��اس برآورد به عمل 
آمده، اجرای این پروژه حدوداً هفت درصد 
از سیالب ورودی به شهر خرم آباد را کنترل 

خواهد کرد.
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